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“Educação pública de Goiás será melhor que
a privada”, diz governador Ronaldo Caiado
O governador Ronaldo Caiado entregou a reforma e revitalização do Colégio Estadual Doutor David Persicano, em Catalão, no Sudeste goiano.
Entre as obras realizadas na unidade escolar que atende 497 estudantes do ensino fundamental, estão a reforma da quadra de esportes coberta, a nova cozinha completamente equipada, a troca do telhado, reparos nos banheiros e na instalação elétrica e a pintura dos muros. p3

Goiânia tem a melhor
situação fiscal entre grandes
cidades em todo o país p2
Goiânia cravou nota A em Capacidade de Pagamento e passou a figurar no
topo do ranking das cidades com a melhor situação fiscal do Brasil. O resultado foi divulgado pelo Tesouro Nacional e a Capital de Goiás teve o melhor
desempenho do país entre as cidades com mais de um milhão de habitantes
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“A vida depois
do tombo” série
sobre Karol Conká
é lançada p28
/diariodoestado

Pandemia acelera e atinge marca
de 400 mil mortes pela Covid-19
O Brasil bateu a marca dos 400 mil mortos pela covid-19. Nas últimas 24
horas, foram registrados 3.001 novos óbitos. Com isso, o total de pessoas que
perderam a vida para a pandemia do novo coronavírus chegou a 401.186. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia tem a melhor situação
fiscal entre grandes cidades do país
G
oiânia cravou nota A
em Capacidade de
Pagamento (Capag)
e passou a figurar no topo
do ranking das cidades com
a melhor situação fiscal do
Brasil. O resultado foi divulgado pelo Tesouro Nacional
e a Capital de Goiás teve
o melhor desempenho do
país entre as cidades com
mais de um milhão de habitantes e divide o pódio com
apenas outras seis Capitais
que registraram resultado
semelhante: Aracajú (SE),
Florianópolis (SC), Palmas
(TO), Porto Velho (RO), Rio
Branco (AC) e Vitória (ES).
Goiânia também é a única
nessa faixa populacional
com nota A. Em todo o país,
dos 5.570 municípios, apenas 716, ou cerca de 12%
deles, incluindo as capitais,
têm classificação máxima
nessa análise feita pelo Governo Federal com objetivo
de permitir apenas contratos
de operação de crédito em
volumes sustentáveis.
A performance é definitiva
para que os municípios consigam ou não captar recursos
com aval da União e, portanto,
com as melhores condições de
mercado, incluindo taxa anual
de juros na casa de 1%. Nele,
Goiânia também é a única Capital do Centro-Oeste brasileiro com nota A e figura entre
os 23, ou cerca de 9%, dos
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246 municípios goianos que
ocupam a mais alta posição
nessa classificação feita pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão integrante
do Ministério da Economia.
“A melhora progressiva no desempenho fiscal de Goiânia,
algo que, garanto, vai continuar ao longo desta gestão, na
prática se materializa em mais
investimentos na cidade e em
mais qualidade de vida para os
cidadãos. Sendo assim, temos
condições efetivas de fazer
cada vez mais por esta cidade.
E vamos fazer. Exemplo disso é
o Cidade Inteligente, mais um
compromisso do Plano de Go-

verno que estamos tirando do
papel por meio de um projeto
piloto em Campinas. Temos
recursos, mecanismos e muita
disposição para fazer Goiânia
seguir avançando”, diz o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.
O resultado mostrou que
a Capital goiana tem adimplência financeira, cumpre os
prazos para encaminhamento das contas anuais, aplica
em Saúde e em Educação
acima do mínimo Constitucional, mantém as despesas
com pessoal abaixo do que
preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), entre
outros itens exigidos pelo Sis-

tema de Informações sobre
Requisitos Fiscais (CAUC). A
elegibilidade de Goiânia para
obtenção de operação de
crédito tem respaldo, ainda,
nos três principais indicadores da Capag: Endividamento (29.27%), calculado
a partir da Dívida Consolidada e da Receita Corrente
Líquida; Poupança Corrente
(89.73%), obtida por meio
da Despesa Corrente e da
Receita Corrente Ajustada;
e Liquidez (17.68%), resultado da avaliação das Obrigações Financeiras e da Disponibilidade de Caixa. Nos três,
Goiânia tem nota A.

Cenário
Até 2019, ano em que alcançou nota B na Capag e
pôde contratualizar R$ 780
milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF), Goiânia
tinha notas A em Endividamento e em Liquidez, mas
ainda precisava avançar em
Poupança Corrente, cuja
taxa de 93,65% lhe rendia o
pior desempenho entre os
três macroindicadores. Até
2018, a cidade tinha classificação C nesse quesito e
pelo desempenho global,
e estava impedida de captar recursos tendo a União
como avalistas.

Capital terá reforço de militares na vacinação contra Covid-19
A convite da Prefeitura de Goiânia, o Comando
de Operações Especiais
(COpEsp), do Exército Brasileiro, localizado na capital, colocou 75 militares à
disposição da Secretaria de
Saúde de Goiânia para ajudar na campanha de vacinação contra a Covid-19. Serão
três equipes, cada uma com
25 militares, que vão se revezar no atendimento à
população no drive-thru do
Estádio Serra Dourada.
Diariamente, seis sargentos, com formação em
técnico de enfermagem,
vão auxiliar as equipes de

vacinação da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
na aplicação das doses.
Os demais darão apoio na
triagem das pessoas e balizamento dos veículos. “Os
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profissionais de saúde do
Exército já receberam treinamento por parte da nossa equipe de imunização
para aprimorar os procedimentos técnicos e de segu-

rança necessários na aplicação da vacina e também
na abordagem ao cidadão”,
explica o secretário de Saúde, Durval Pedroso.
Os militares começam
a atuar nesta sexta-feira
(30/4), a partir das 8h, no
estacionamento do Serra
Dourada. Para o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz, a
parceria ajuda a levar esperança à população. “Somos
muito gratos ao Comando
de Operações Especiais
pelo apoio nesse momento
tão importante, momento
de levar esperança para a
população, com a aplicação

da vacina contra essa doença que tem causado tanta
dor”, agradeceu.
Para o oficial de comunicação do Comando de
Operações Especiais, Major
Navroski, a parceria é uma
grande oportunidade. “O
Exército Brasileiro sempre
participou de missões que
beneficiam os brasileiros
e essa parceria com a prefeitura é mais uma oportunidade de ofertar a nossa
mão amiga. É o Comando
de Operações Especiais
unindo esforços em apoio
à sociedade goiana,” ressaltou o militar.
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Prefeitura
fomenta
mercado
cultural
durante
pandemia
A Prefeitura de Goiânia busca formas para
amenizar a dificuldade
que a classe artística enfrenta neste período de
pandemia e contribui para
que atividades online possam movimentar o setor
cultural dentro das atuais
possibilidades e decretos.
O apoio da gestão municipal vem por meio da Lei
Aldir Blanc e também da
Lei Municipal de Incentivo
à Cultura, que já prepara
novos editais.
Em 2020, a Secretaria
Municipal de Cultura (Secult) contemplou com R$
5.483,206 grupos e espaços culturais aprovados
em dois editais . Se a prorrogação da Lei Aldir Blanc
for aprovada e sancionada
pelo Governo Federal, a
Prefeitura lançará mais
dois editais com o valor
de R$ 4.256,652.
Uma das artistas já contempladas pela lei é a cantora Luiza Rabelo. “Com o
auxílio da Lei Aldir Blanc,
realizei o show online Brincadeira de Criança, do projeto Lá em Casa é Show. A
Lei fomenta a arte e valoriza a nossa cultura, nosso
trabalho e nossa música.
Agradeço à Prefeitura por
gerar essa possibilidade de
trabalho e renda”, afirma.
A cantora Lívia Belém também agradece o
apoio da Prefeitura.“ A Lei
Aldir Blanc é vital neste
momento tão difícil. Meu
agradecimento especial
à Prefeitura de Goiânia,
pois estamos há mais de
um ano sem trabalho,
sem shows, portanto, a
ajuda é fundamental”.
“Ressalto aqui a nossa preocupação com os
nossos artistas, que passam por uma fase difícil.
Queremos ajudar muito
mais o setor cultural e
isso ocorrerá assim que
a prorrogação da Lei Aldir
Blanc passar pela aprovação presidencial. A partir
daí vamos agilizar os procedimentos e logo publicaremos novos editais pela Prefeitura de Goiânia”, afirma
o prefeito Rogério Cruz.
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“Educação pública de Goiás será melhor
que a privada”, diz governador em Catalão

O

governador Ronaldo
Caiado entregou, nesta quinta-feira (28/4),
a reforma e revitalização do
Colégio Estadual Doutor David
Persicano, em Catalão, no Sudeste goiano. Entre as obras
realizadas na unidade escolar
que atende 497 estudantes
do ensino fundamental, estão
a reforma da quadra de esportes coberta, a nova cozinha
completamente equipada, a
troca do telhado, reparos nos
banheiros e na instalação elétrica e a pintura dos muros.
O governador escreveu
em uma das paredes que “a
educação é o que me faz brilhar os olhos. Vamos revolucionar a educação no Estado
de Goiás. Obrigado, professoras e professores. Vocês são
responsáveis por essa nova
geração”. Durante discurso,
anunciou que Goiás continuará os investimentos em educação para que o Estado supere o ensino da rede privada.
“Vamos encerrar o mandato com a educação pública de Goiás melhor do que
a privada. Tenham certeza.

Reprodução

Com toda a tecnologia, todo
o avanço para vocês poderem se equiparar e superá-las”, garantiu Caiado.
A instituição conta agora
também com 50 novas carteiras, câmeras de monitoramento e aparelhos de ar-condicionado. Até o momento,
a escola recebeu R$ 65 mil

dos programas Reformar I e
II, além de R$ 157,5 mil do
Equipar. Mais R$ 330.000,00
serão destinados ao projeto
de construção do novo refeitório, que deve passar por
processo licitatório em breve.
O governador assegurou
ainda que pretende transformar a Educação goiana em

referência nacional. “Quero
implantar a melhor educação do país. Quero trazer
para Goiás e implantar o que
existe de melhor em técnicas
e metodologias”, disse.
Em Catalão, a rede estadual de ensino possui 15 unidades escolares e mais de 8
mil estudantes. Foram entre-

gues aos alunos do município
10.742 pares de tênis, 8.572
kits de uniformes, além de
material escolar. O Governo
de Goiás já repassou, apenas
para as escolas estaduais,
mais de R$ 4,5 milhões.
Prefeito de Catalão, Adib
Elias acompanhou o governador durante a entrega da re-

forma da escola e relembrou
que, durante 20 anos, esperava melhorias na educação do
município. “Está aí um modelo
que queríamos para nós, que
a gente tem certeza que está
dando certo”, declarou. Na
visão do prefeito, os gestores
públicos servem para dar “alegria ao povo” e ainda a “certeza de que estão sendo conduzidos por mãos fortes, mas
também corretas”, opinou.
Acompanharam a vistoria ainda o presidente da
Goinfra, Pedro Sales; o vice-prefeito de Catalão, João
Sebba; a diretora do Colégio
Estadual Doutor David Persicano, professora Nara Rúbia;
o diretor do Colégio Estadual
Major Emídio, professor Euler Cardoso; a coordenadora Regional de Educação de
Morrinhos, Walkyria Helena
Romano; o prefeito de Goiandira, Allison Peixoto; o comandante do 18º BPM, major Jota Júnior; o presidente
da Câmara Municipal de Catalão, vereador Jair Humberto; vereadores, servidores
da Educação e professores.

Caiado acelera pacote de obras iniciadas exclusivamente em seu governo
O governador Ronaldo
Caiado (DEM) deu o start nessa semana nas obras que serão
iniciadas exclusivamente em
seu governo. Após dois anos
de austeridade com as contas
públicas e um ano de gastos
voltados para a saúde devido
à pandemia do coronavírus,
o democrata lançou nesta
quinta-feira (29) em Catalão, o
Programa Goiás em Movimento, que a meta, de acordo com

dados da Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
(Goinfra) é restaurar mil quilômetros de rodovias em seis
meses. Durante o lançamento
da obra de duplicação do trecho da GO-330, o presidente
da Goinfra, Pedro Sales, destacou em seu discursos que será
a primeira obra “puro sangue”
da gestão de Caiado. Até o final do ano, o governo estadual
afirma que R$ 1 bilhão serão

investidos em restauração de
rodovias e construção de pontes em Goiás
RG
Ao falar sobre a duplicação do trecho da GO-330
em Catalão, o presidente da
Goinfra, Pedro Sales, destacou que trata-se de “uma
obra muito especial, porque
inaugura a carteira própria
do nosso governador”.

Entorno
Segundo o Programa Goiás em Movimento, a região
do Entorno do DF terá sete
rodovias goianas recapeadas
ou reformadas no perímetro
urbano das cidades.
Força na pressão
Nos bastidores da Assembleia, a conversa é que a extinção do Tribunal de Contas não
deve ser concretizada, mas o

processo vai servir como pressão para forçar alguns conselheiros a se aposentarem.
Dar espaço
O objetivo é abrir vagas
no Tribunal para novos conselheiros como o deputado
estadual Humberto Aidar
(MDB). Lembrando que a
PEC para a extinção do órgão
foi proposta pelo emedebista Henrique Arantes.

União
Todos os deputados do
PSDB são contra a aprovação
da PEC. Muitos aliados do ex-governador Marconi Perillo
são conselheiros no Tribunal.
Barrado
O MPF enviou uma recomendação sobre a inconstitucionalidade do Projeto de
Lei que visa a vacinação de
líderes religiosos.
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Pandemia acelera e Brasil atinge marca
de 400 mil mortes pela Covid-19
O
Brasil bateu a marca
dos 400 mil mortos
pela covid-19. Nas
últimas 24 horas, foram registrados 3.001 novos óbitos.
Com isso, o total de pessoas
que perderam a vida para a
pandemia do novo coronavírus chegou a 401.186.
Ontem, o balanço diário
marcava 398.185 vítimas
que não resistiram à pandemia. Ainda há 3.663 mortes
em investigação por equipes de saúde. Isso porque
há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai
após o óbito do paciente.
A soma de pessoas que
contraíram o vírus desde o
início da pandemia alcançou
14.590.678. Entre ontem
e hoje, foram confirmados
69.389 diagnósticos positivos de covid-19. Ontem, o
painel do Ministério da Saúde marcava 14.521.289 casos acumulados.
As informações estão na
atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na
noite desta quinta-feira (29).
O balanço é elaborado a partir dos dados sobre casos e
mortes levantados pelas autoridades locais de saúde.

Divulgação

Em termos de óbitos,
o Brasil está atrás apenas
dos Estados Unidos, que
tiveram até o momento
574.947 mortes em função
da covid-19. Já no ranking
de casos, o país está na
terceira colocação, atrás da
Índia (18.376.524) e dos Estados Unidos (32.272.447).
O número de pessoas recuperadas totalizou 13.152.118.

Já a quantidade de pacientes
com casos ativos, em acompanhamento por equipes de
saúde, ficou em 1.037.374.
Estados
O ranking de estados
com mais mortes pela covid-19 é liderado por São
Paulo (95.532), Rio de Janeiro (43.965), Minas Gerais
(33.041), Rio Grande do Sul

(24.753) e Paraná (22.229).
Já as unidades da Federação
com menos óbitos são Roraima (1.503), Acre (1.525),
Amapá (1.536), Tocantins
(2.529) e Alagoas (4.200).
Vacinação
Até o início da noite de
hoje, haviam sido distribuídos 57,9 milhões de doses de
vacinas. Deste total, foram

aplicados 41,4 milhões de
doses, sendo 28,5 milhões
da primeira dose e 12,9 milhões da segunda dose.
Repercussão
O Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass) divulgou nota lamentando as 400 mil mortes.
“O número reflete a dor
de famílias que perderam

pais, avós, filhos e irmãos
de forma rápida, violenta
e muitas vezes solitária.
Reflete também erros de
condução e a ausência de
coordenação centralizada
no nível federal.”
Na nota, os secretários
estaduais de Saúde insistem
na necessidade de ampliar a
vacinação contra a covid-19
e de uma ampla campanha
de comunicação para destacar a importância das medidas de prevenção e garantir
adesão à vacinação.
O Conselho Nacional de
Saúde (CNS) também soltou
comunicado no qual se solidariza com as famílias dos
mortos e critica as ações do
governo federal. “A ausência de coordenação nacional, o desfinanciamento deliberado do Sistema Único
de Saúde (SUS) e a negação
com motivação ideológica
para compra das vacinas
contra a covid-19, no momento em que precisávamos ter adquirido, são alguns dos inúmeros motivos
que tornam a atual gestão
como a grande responsável
pela barbárie que vivemos”,
diz o texto do CNS.

Ministério da Educação disponibiliza manual a profissionais de alfabetização
O Ministério da Educação
(MEC) lançou o Manual ABC,
que reúne parte do conteúdo oferecido no curso online
Alfabetização Baseada na
Ciência (ABC). O lançamento do material marcou o Dia
Mundial da Educação.
Produzido por especialistas portugueses, o produto
é dividido em duas partes,
uma teórica e outra de sis-

tematização dos programas
práticos de intervenção. A
primeira, Alfabetização Baseada na Ciência: Manual do
Curso ABC, foi elaborada
pela Universidade do Porto
(Portugal), sob supervisão
dos professores Rui Alves e
Isabel Leite. A segunda foi
coordenada pela professora
Ana Sucena e produzida pelo
Instituto Politécnico do Porto.

A formação é resultado da
cooperação internacional entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), a Secretaria da Alfabetização do
MEC, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do
Porto e a Universidade Aberta de Portugal (UAB). A capacitação integra o Programa de
Intercâmbio para Formação

Continuada de Professores-Alfabetizadores, chamado
de Tempo de Aprender.
Destinada a profissionais
que atuam na alfabetização infantil e alunos de licenciatura, a
capacitação de 80 horas já conta com mais de 173 mil inscritos. Ainda restam cerca de 7 mil
vagas das 180 mil que foram
disponibilizadas. O conteúdo
pode ser acessado no Ambien-

te Virtual do MEC (Avamec).
“São vídeos, entrevistas,
artigos, slides, questionários,
entre outros materiais, concebidos de acordo com os princípios da gameficação [uso
de mecanismos de jogos na
aprendizagem] e dos recursos
abertos”, disse o secretário de
Alfabetização do MEC, Carlos
Nadalim, durante evento de
lançamento do manual.

Inicialmente, a ideia do
governo federal era enviar
150 professores brasileiros a
Portugal, para que pudessem
se formar e depois replicar os
conteúdos no Brasil. No entanto, por causa da pandemia
da covid-19, as instituições
parceiras do projeto mudaram o escopo do programa,
para a concepção de um curso de formação online.

Goiás, Tocantins e DF, 30 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

COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
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

ANO 12, Nº 2713
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
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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
------------------------------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
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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
------------------------------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 complepp: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
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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
-------------------------------

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

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

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

VENDA
GOIÂNIA

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

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

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

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos
sen do 1 suíte, garagem
para 2 carros, duas sacadas grandes sendo no 4°
anHermann Komma - Cidade Jardim - Goiânia-GO
Fala com Vilmar 9.99432713/ 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.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 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
------------------------------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,
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
ternas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

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

MASSAGEM

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------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

------------------------------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
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
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Série Manhãs de Setembro
estrelada pela cantora Liniker

O

Amazon Prime Video divulgou nesta
sexta-feira (29/01)
cenas inéditas da série brasileira Manhãs de Setembro,
protagonizada pela cantora
e compositora Liniker. No vídeo, a artista aparece performando a música Como Vai
Você, gravada originalmente
por Roberto Carlos, enquanto comenta nos bastidores a
importância da representatividade de pessoas negras e
trans na tevê.
O Amazon Prime Video
divulgou nesta sexta-feira
(29/01) cenas inéditas da série brasileira Manhãs de Setembro, protagonizada pela
cantora e compositora Liniker. No vídeo, a artista aparece performando a música
Como Vai Você, gravada originalmente por Roberto Carlos, enquanto comenta nos
bastidores a importância da
representatividade de pessoas negras e trans na tevê.
Depois de anos passando
por dificuldades, a protagonista consegue, finalmente,

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

“A vida depois do tombo”
série sobre Karol Conká

alugar um espaço só seu
para morar, tem um namorado que adora, e além do trabalho de motogirl no centro
da capital paulista, realiza o
sonho de ser cover de Vanusa – cantora brasileira que
fez sucesso nos anos 1970.
Quando as coisas começam
a entrar nos eixos para ela,
porém, sua vida sofre uma

tremenda reviravolta. Leide
(Karine Teles), sua ex, reaparece com um menino, que
diz ser seu filho.
Depois de anos passando
por dificuldades, a protagonista consegue, finalmente,
alugar um espaço só seu
para morar, tem um namorado que adora, e além do trabalho de motogirl no centro

da capital paulista, realiza o
sonho de ser cover de Vanusa – cantora brasileira que
fez sucesso nos anos 1970.
Quando as coisas começam
a entrar nos eixos para ela,
porém, sua vida sofre uma
tremenda reviravolta. Leide
(Karine Teles), sua ex, reaparece com um menino, que
diz ser seu filho.

A cantora Karol Conká
esteve ontem no programa
Saia Justa do GNT, falando
sobre a realidade que encontrou após sua participação no BBB21. No momento, comentou sobre a série
documental lançada hoje
(29) no GloboPlay, intitulada
“A vida depois do tombo”.
Karol se mostrou visivelmente afetada com tudo
o que vem acontecendo e
contextualizou todos os erros cometidos, bem como
a relação de comportamentos atuais com vivências passadas.
A cantora Karol Conká
esteve ontem no programa
Saia Justa do GNT, falando
sobre a realidade que encontrou após sua participa-

ção no BBB21. No momento, comentou sobre a série
documental lançada hoje
(29) no GloboPlay, intitulada
“A vida depois do tombo”.
Karol se mostrou visivelmente afetada com tudo
o que vem acontecendo e
contextualizou todos os erros cometidos, bem como
a relação de comportamentos atuais com vivências
passadas. Karol disse ainda
que está em tratamento terapêutico e vem aprendendo dia após dia. Além disso,
contou sobre novas composições. Segundo ela, conseguiu produzir diversas músicas em poucas semanas, o
que nunca havia conseguido fazer em curto espaço de
tempo na sua carreira.

